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Cara amiga,
Você lembra da última vez em que a gente se viu? Num boteco qualquer, sem prestar nenhuma
atenção para quantas pessoas cabiam ou não na rua, se havia a distância de dois metros entre
elas, passamos horas falando, decifrando, comentando, acusando. Faz muito tempo que não
falo assim. Tenho a impressão de que a contradição entre o quanto falávamos, esperando o dia
amanhecer, e a escassez de opções e asseio do boteco fosse proposital, como se o lugar
falasse: oferecemos pouco para que vocês encontrem muito – conversem. Foi em bares assim
que fortalecemos nossa amizade e colecionamos palavras, conceitos, críticas, posições. Agora
que nós mesmos nos tornamos escassos, as palavras parecem minguar.
Lembro com carinho os movimentos da mesa; uma dança de mãos e gestos que carregavam
palavras para vislumbrar o contorno do mundo e dos seus movimentos. Entre uma reflexão
informal e xingada sobre o que há ou não há, ou o que deveria existir, as mãos gesticulavam,
pediam um isqueiro; ou alguém puxava o pacote de tabaco, ou tirava mais um cigarro do maço,
que invariavelmente sempre estava acabando. Claro, toda essa série de movimentos, como
tantas outras coisas, foi varrida pela pandemia. No intervalo de poucas semanas, entramos
numa nova configuração das coisas, dos discursos, dos medos, principalmente dos
movimentos, os quais só consigo identificar como: isso tudo aí. Você perceberá a ironia,
imagino.
Junto com aquele mundo que se foi, parece que se foi também a linguagem para descrevê-lo.
Virei mudo, amiga. Não consigo discernir o mundo que está tomando vulto e o mundo de antes
parece ter sumido sem nem um suspiro. Treinado anos a fio para (um dia, nos diziam) ser pago
para falar sobre o mundo, percebo que não sei mais falar dele. Tomado por uma certa afasia
fenomenológica, a minha escrita sobre o que está acontecendo tenta tomar outras formas,
mesmo se precárias e cambaleantes.
Tenho ao meu lado um diário, no qual, entre outras coisas, anoto meus sonhos. Agora, são
marcados pela sensação de um retorno constante – permeados por ameaças físicas ou pelo
reencontro com antigos amores, sempre acordo deles com o medo de que estou recebendo
uma mensagem extraordinária, mas indecifrável. Às vezes acordo e, olhando para as mãos
raladas de tanto serem lavadas, penso, “ah, então esse aqui sou eu”, como se, junto com a
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Apenas umas etnografia fina consegue apreender os desdobramentos
cotidianos da “religião vivida” pelas
pessoas. Linda Van de Kamp faz isso
com sensibilidade ímpar ao nos
transportar para o cenário urbano
do sul de Moçambique, num livro
cujo título aponta para uma linha
interpretativa bastante original. Hoje
professora assistente da Universidade de Amsterdã – onde pesquisa
as dinâmicas entre diversos atores
locais em áreas gentrificadas da
cidade – Kamp soma-se, aqui, aos
autores cujos estudos socio-antropológicos destacam a especificidade
da participação de mulheres no segmento classificado como “evangélico”. Violent Conversions é um trabalho denso que revela como os maiores impactos da conversão ao pentecostalismo em Maputo, capital de
Moçambique, ocorrem nas esferas
da família e de gênero [...]
Continue lendo clicando aqui.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/

desconfiguração do mundo, eu também fosse perder meu contorno. Ou talvez eu finalmente
esteja apreendendo minha própria forma – como diz o Evangelho, “os tempos da restauração
de todas as coisas de que Deus falou...”
Escrever no diário, sempre uma atividade noturna, acompanha outros rituais cada vez mais
sussurrados. Vou para a varanda e fumo um cigarro. Sem camiseta, sento na cadeira da
varanda, satisfeito de poder sentir a chegada do inverno e da seca. Seguro a respiração e tento
ver se meu fôlego está bom. Logo depois, penso na ironia que é querer encarar uma doença
respiratória fumando. Às vezes, rio sozinho. Tomo esse tempo como minha prece final do dia.
Às vezes, falo; às vezes, não. Tento me ater ao conselho de Yamamoto Tsunetomo: “Deve-se
meditar sobre a morte inevitável diariamente.” Tento me imaginar dentro daqueles sacos
plásticos pretos, ou em caixões jogados numa vala comum, aterrados no lodo tropical de
alguma cidade brasileira.
Olho para fora e espio as constelações que ainda reconheço. O Escorpião está lá, por cima do
prédio, e ainda consigo ver a pontinha do ferrão dele. Enquanto o cigarro queima, também viro
para minhas plantas, entre as quais as mais novas são os alhos que brotei num copinho de
água. Converso com eles, com as duas orquídeas. Arranco a pontinha de uma das folhas do
alho e boto na boca. Percebo que também tem gosto de alho. Coço a barriga; acho que
engordei. Tudo terminado, entro para dentro, escovo os dentes, deito-me. [...]
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Felipe Moretti é aluno do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu
Nacional, UFRJ. Pesquisa os movimentos de Caldeirão e Pau de Colher, que se deram na
década de 30 no Sertão nordestino.

Para o projeto bolsonarista a Antropologia é inútil ou perigosa?
Diplomatique Brasil.
Universidades do Rio consideram improvável retorno presencial em 2020.
Conexão UFRJ.

Sobre o Blog Corpos que Falam
"O propósito dessa iniciativa é a criação de um espaço virtual para acolher contribuições de
alunos do Programa de Pós Graduação em Antropologia Social/Museu Nacional (PPGAS/MN) e
do Programa de Pós Graduação em História das Ciências e da Saúde da Fiocruz
(PGHCS/Fiocruz) que expressem suas (sobre)vivências nesse longo período da quarentena
impelida pela pandemia Covid-19."

Bilionários se preparam para o fim da
civilização. El País.
Mike Davis: “Pandemia causará um desencanto que chegará às ruas”. El País.

Acesse aqui o Blog Corpos que Falam.
NOTÍCIAS - COMUNIDADE UFRJ

Quer publicar nesse espaço?
Envie seu texto relacionando o momento atual em que vivemos com a sua área de estudos
para o e-mail bfkppgas@mn.ufrj.br com até 600 palavras e uma imagem ilustrativa.

GUIA DE FONTES DE INFORMAÇÃO:
ANTHROSOURCE
A BFK está elaborando um Guia de Fontes de
Informação, o qual apresentará diversas bases de dados de interesse para a área de Antropologia e Ciências Sociais.
Esta semana, apresentamos a AnthroSource e
suas principais características.
Confira clicando aqui.
A cada semana, uma nova base será apresentada.

ACESSO ÀS NORMAS DA ABNT
A comunidade UFRJ tem acesso completo às
normas da ABNT.

UFRJ se mantém entre as melhores
universidades da América Latina. Leia
aqui.
O desafio de comunicar a favela. Leia
aqui.
UFRJ lança orientações para ensino remoto emergencial. Leia aqui.

Para pesquisar as normas através do acesso
remoto via Proxy é necessário apenas ser
cadastrado na intranet da UFRJ.
Confira o breve tutorial elaborado pelo
SiBI/UFRJ para saber como acessar e fazer
pesquisa das normas. Clique na imagem
abaixo.

Sugestão de conteúdo
Para divulgar textos, sugerir conteúdos, divulgar
publicações ou eventos, envie-nos um e-mail para
bfkppgas@mn.ufrj.br com o assunto
BFK em casa - Sugestão

O guia também estará disponível em nosso
site: ppgas.museunacional.ufrj.br, no menu da
Biblioteca, em Ferramentas de Pesquisa.
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